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Análises Clínicas

USP realiza no Hemocentro RP um workshop internacional em Hematologia
A Universidade de São Paulo (http://www.usp.br) e a
Université SorbonneParisCité (http://www.sorbonne
pariscite.fr/) estão estabelecendo uma forte cooperação
acadêmica em várias áreas do conhecimento.
Recentemente, foi criada uma Rede de Pesquisa
Internacional em Hematologia envolvendo professores,
pesquisadores e alunos de pósgraduação da USP e da
USPC para o desenvolvimento de projetos em anemia
falciforme, transplante de medula óssea e falência
hematopoética. Tais projetos envolvem tanto a pesquisa
básica no laboratório quanto a pesquisa clínica para o
desenvolvimento de novos diagnósticos e tratamentos
(http://static.labnetwork.com.br.s3.amazonaws.com/wordpress/wppara pessoas que sofrem dessas doenças.
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No dia 3 de setembro, a USP e a USPC realizarão em
Ribeirão Preto um workshop em Hematologia com a
presença de pesquisadores das duas instituições para
apresentar e discutir projetos e estimular a participação de
novos alunos e pesquisadores. Este workshop conta com o
apoio do Hemocentro RP
(http://pegasus.fmrp.usp.br/projeto/index.htm) e do
Centro de Terapia Celular da FAPESP.

Os projetos de cooperação envolvem tanto a
pesquisa básica no laboratório quanto a
pesquisa clínica para o desenvolvimento de
novos diagnósticos e tratamentos. foto:
freedigitalphotos

O International Research Network on Hematology – IRNH já tem confirmadas as seguintes palestras:
The red blood cell clinic, an integrated platform for in vitro phenotypic studies
Genomics in sickle cell disease
Hematopoietic stem cell transplantation for SCD
Spleen function and adhesion molecules in SCD
New tools for transfusion optimization
New blood groups in the New World
Telomere dynamics in hematopoietic stem cell transplant
New trends for the genotyping of rare blood groups
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